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Deadline
volgende 
inleverdatum: 
18 juni 2015

Van de Voorzitter.
2015 is alweer aardig op weg. De lente 
is begonnen en we hebben al van een 
paar zonnige dagen kunnen genie-
ten. Toch blijft het Nederlandse weer 
bijzonder wisselvallig te noemen. Denk 
maar aan het weekeinde dat startte 
met de warme, zonnige vrijdag 10 april, 
gevolgd door een uiterst sombere, 
winderige zaterdag en werd afgesloten 
met een aangenaam zonnige zondag. 

Op sportief vlak zien we deze wisselvalligheid ook terug, 
overigens zonder dat dit verband houdt met het weer J. Na 
het gelijke spel van het 1e tegen NSV wacht Stef Kuijer nog 
op die ene goal waarmee hij Gijs Breedijk voorbij streeft op 
de ranglijst van topscoorder allertijden. Maar tegen de tijd 
dat deze editie van het Siveo Nieuws bij iedereen op de deur-
mat is gevallen, zal hij ongetwijfeld deze (en hopelijk meer) 
gemaakt hebben. 

Afgelopen donderdag 9 april hebben een 9-tal Siveo-kanjers 
de BOS scheidsrechterscursus met succes afgerond. Onder de 
bezielende leiding van Rinus Hoogerbrugge zijn zij enthousiast 
gemaakt voor het scheidsrechterschap. Het is belangrijk dat we 
als vereniging ons blijven inzetten om nieuwe scheidsrechters 
op te leiden. Niet alleen leiden zij vele wedstrijden op de Beemd, 
maar zijn zij ambassadeurs van de KNVB die de regels en goed 
gedrag uitdragen. Gefeliciteerd en bedankt !!
Tot slot een mededeling van persoonlijke aard… hoewel ik ver-
wacht dat dit bij de meerderheid al wel bekend is. Aan het eind 
van dit seizoen leg ik mijn functie als voorzitter neer! Na lang 
wikken en wegen ben ik tot dit besluit gekomen, uiteraard in goed 
overleg met het thuisfront. Voor alle duidelijkheid, dit heeft niets te 
maken met Siveo zelf, een specifiek incident en/of de geweldige 
vrijwilligers die ons geel-blauwe cluppie zo mooi, succesvol en 
gezellig maken! Het betreft enkel mijn persoonlijke situatie. 
De laatste jaren heb ik het alsmaar drukker gekregen. Op mijn 
werk kwam dat door een veranderende organisatie en het weg-
vallen van de Director Finance. In eerste instantie heb ik mijzelf 
en thuis altijd voorgehouden dat deze verhoogde werkdruk van 
tijdelijke aard zou zijn. Echter, niets is minder waar. Het is en blijft 
druk en ik zie niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. 
Voor mij staat (zoals bij velen) het gezin op de 1e plaats. Maar 
als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat dit de laatste tijd niet het 
geval is. Door de overvolle weken en het regelmatig reizen heb ik 
(té)veel privé-zaken moeten missen. Daarnaast ben ik ook niet in 
staat om voor Siveo alle zaken voldoende aandacht te geven. Het 
is voor mij steeds lastiger geworden om een drukke baan, een 
jong gezin en het voorzitterschap te combineren. Ik doe zowel 
thuis als Siveo tekort en vind dat dit niet langer zo kan. Boven-
dien zie ik de laatste tijd om heen diverse mensen bezwijken 
onder de druk en ik wil voorkomen dat ik die grens passeer. 
Ik hoop uiteraard op ieders begrip voor mijn besluit. Vanzelf-
sprekend zal ik mij blijven inzetten voor ons cluppie en zorgen 
voor een goede overdracht. En natuurlijk hoop ik dat we een 
enthousiaste, actieve voetballiefhebber met een geel-blauw hart 
kunnen vinden die als voorzitter zijn/haar steentje aan de club wil 
bijdragen.

Rikkert Versluis

Stratenvoetbal            zat 13 juni
Medewerkersavond   vrij 19 juni

Van de Redactie.
Wat een ongekende sfeer weer bij de 
derby tussen Siveo en Sportief. Niet 
zozeer vanwege de spanning maar 
meer door alles wat er was geregeld 
rond de historische 156e goal van 
onze spits Stef Kuijer. Op zich na-
tuurlijk ook een unieke prestatie van 
Stef, waarbij grote complimenten 
passen. Maar het mag toch ook voor 
een belangrijk deel worden toege-

schreven aan het team daar omheen, trainer, begeleiding 
en natuurlijk niet in het minst zijn medespelers. Met heel 
veel inzet zorgden zij er gezamenlijk ook voor dat onze 
vlaggendragers al in geen maanden meer een wedstrijd 
verloren. Dat enthousiasme straalde er al af tijdens het 
trainingsweekend in de winter; zie daarover ook in deze 
editie. Op het moment van schrijven valt echter nog niet te 
voorzien waartoe dit alles nog zou kunnen leiden.

Wrang is de tegenstelling als onze gedachten even terug-
gaan naar begin van het jaar. In die eerste maand moesten wij 
plotseling afscheid nemen van een geel-blauwe sportvriend, 
Henri Bonewald. In deze editie komen we ook daar uiteraard 
op terug. Een klap binnen onze gelederen, maar uiteraard nog 
veel meer voor de naasten die hij achter moet laten. 
Verder in dit Siveo Nieuws een babbeltje dat Margriet Ver-
meij had met één van de nieuwkomers in het wereldje van 
de scheidsrechters, Marileen de Leeuw. Zij is één van negen 
geel-blauwe jongelingen die met succes de scheidsrech-
terscursus konden afsluiten. Gefeliciteerd, een heel positieve 
ontwikkeling binnen de Siveogelederen. 
In deze editie zetten we ook weer enkele jeugdteams in de 
picture. Geen teams die strijden om de titel (die zijn er echter 
nog wel) maar wel teams die plezier uitstralen in hun sport en 
dat is belangrijk. 
En dan komen aan het einde van het seizoen weer de gebrui-
kelijke toernooien in beeld. Op de Beemd wat minder intensief 
dan gebruikelijk omdat het 2e veld er tijdelijk uit gaat liggen. 
Dat hoeft overigens geen negatieve invloed te hebben op de 
sfeer. En daar gaan wij ook vanuit tijdens de seizoensafsluiting 
via het stratenvoetbal. Dat is immers bij uitstek een heerlijke 
happening.

Nog een aantal plezierige slotweken van het seizoen toege-
wenst.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

iQ Assuradeuren
Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden

info@iqassuradeuren.nl
www.iqassuradeuren.nl

Telefoon (+31) 0348 - 45 30 68
Fax (+31) 0348 - 46 04 27

IQ verzekeringen is 
verhuisd en heeft 
een andere naam.
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Eind januari hebben wij plotse-
ling afscheid moeten nemen van 
een ware Siveo-sportvriend, Henri 
Bonewald. Hij overleed op 67-jarige 
leeftijd aan bijkomende complica-
ties na een ingrijpende operatie. 

Ik noemde Henri weleens gekscherend 
de geel-blauwe Woerdenaar. Want wat 
maakte zijn binding met Siveo zo groot 
dat hij zo nadrukkelijk aan ons cluppie 
verbonden bleef? Eind jaren ’70 meldde 
hij zich bij ons aan, één van de Woerde-
naren die vooral de unieke geel-blauwe 
sfeer aansprak. En de afstand was ook 
niet het probleem, ons complex lag toen 
nog aan het begin van de Hoofdweg. 
Kortom: vlakbij Woerden. 
Maar waar andere Woerdenaren bij 
de overgang  naar de Beemd op een 
gegeven moment toch een keer gingen af-
haken bleef Henry ons trouw. Sterker: zijn 
binding met de geel-blauwen werd steeds 
groter. Hij voetbalde niet alleen maar hij 
liet zich ook verleiden tot andere activitei-
ten. Zo was hij een aantal jaren leider bij 
onze vlaggendragers. 

Daarnaast bleef Henri gewoon voetballen, 
jarenlang, met steeds weer wisselende 
teamspelers. Hij heeft hele generaties 

Siveoboys voorbij zien komen. En de klik 
en dus ook sfeer, was er altijd. Vaak ook 
hilarische momenten, vooral ook in de 
“derde helft”. Wie herinnert zich niet de 
historische gebeurtenis, waarbij Henry na 
een kampioenschap zijn staart haar moest 
inleveren. Omringd door zijn teamgenoten 
werd er het mes ingezet. Henri ging bijna 
door tot zijn pensioen en brak het record 
als oudste spelende Siveo-lid van Martin 
van den Hoeven, die toch ook tot zijn 60e 
jaar actief was gebleven met het voetbal-
spelletje. 

De laatste jaren was Henri weer actief 
in een heel andere rol. Hij vertegen-
woordigde Siveo bij de wedstrijden van 
onze vlaggendragers. Samen met Bram 
Angenent was hij het gezicht van Siveo, 
bij uitwedstrijden en door weer en wind 
langs de lijn. 

Maar bovenal was hij er ook in onze 
bestuurskamer op de Beemd. Een 
ware geel-blauwe gastheer die zich niet 
beperkte tot een gezellig praatje met de 
gasten maar hen ook nauwgezet van een 
natje en droogje voorzag. Altijd probeerde 
hij scheidsrechters en tegenstanders een 
warm klimaat te bieden.

Wij zullen Henri daar erg missen. Maar 
bovenal ook bij de klaverjasavonden waar 
hij zich al vele jaren liet gelden, samen 
met zijn gezellige en actieve vrouw Adri, 
die altijd de verloting draait.  Uiteraard is 
het gemis voor Adri en de kinderen en 
kleinkinderen het grootst. Onze intense 
gevoelens van medeleven gaan dan ook 
vooral uit naar hen. 

Veel sterkte.

Dick van den Hoeven

Afscheid van een 
geel-blauwe  sportvriend, 
Henri Bonewald 

TRAINERSSTAF BIJ SIVEO 
GAAT DOOR ..
Na de contractverlenging van hoofdtrainer Herman blijven 
ook jeugtrainer Peter de Jong en damestrainster Madelon 
Wolmerstett volgend seizoen in deze functies bij Siveo. 
Hiermee is de eerste aanzet naar seizoen 2015-2016 
gedaan. Natuurlijk zijn er ook voor alle andere teams, 
zowel senioren als junioren en pupillen, weer leid(st)ers 
en train(st)ers nodig. Met een voor sommige teams nog 
spannende eindfase van de competitie voor de boeg vra-
gen we alle leid(st)ers weer of ze willen inventariseren of 
er leden stoppen met voetballen en uiteraard wat de plan-
nen van de huidige leid(st)ers en train(st)ers voor komend 
seizoen zijn. Voor de vakantie kunnen we dan hopelijk 
weer een vrijwel complete teamindeling met begeleiding 
en trainingsinvulling voor de teams van seizoen 2015-
2016 geven. Laten we met zijn allen proberen onze Siveo 
jeugd te laten voetenballen en begeleiden.
Als er personen zijn die in de teambegeleiding willen of 
een training willen geven zijn die van harte welkom.
Onderstaande personen geven graag antwoord op even-
tuele vragen daarover.
 
Sportieve groet,
T.C. Siveo.
Gijs Breedijk
Eric van den Hoeven
Peter de Jong.
p.jong@hotmail.com

Henri in 1983 als leider van Siveo-1.
Achter: Henri Bonewald, Eef van Zoest, Rinus Wijman, Martin Verhage, Geurt van der Haar, Fred 
Verhage, coach Leo Oosterloo.
Voor vlnr: Hans Verhage, Wim van Velsen, Cor Kleinveld, Wim de Kruijf, Jaap Burggraaf en Peter 
de Jong.  

Ook bij een kille aangelegenheid was Henry 
langs de lijn te vinden (met Cor Kleinveld en 
vader en zoon van Dam). 

Eén van de vele teams waarin Henri tot op hoge leeftijd etaleerde. 
Achter vlnr: Sjaak van der Geer, Jochem Pak,  Martin van den Hoeven, Henri Bonewald, Lucas Gans en 
Marco Verburg. 
Voor vlnr: Maarten de Bruin, Martin Verhage, Gert Paling, Remco van der Vaart, Sander van ’t Hoff en 
Rob Groen in ’t Wout. 

WISSELENDE BELANGSTEL-
LING BIJ KLAVERJASSEN  
De belangstelling bij het klaverjassen wisselt dit seizoen 
sterk. Op Goede Vrijdag (4 april) was er een matige bezet-
ting met de volgende uitslag. 

1.Hans Overkamp en Henk van Amerongen 5064 punten
2. Bram Angenent en Koos Jansen 4916 punten
3. Cees Methorst en Arie van Leeuwen 4912 punten
4. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen4767 punten
5. Aart-Jan Ton en Adri van den Hoeven 4657 punten
P Rina van Leeuwen en Maarten van der Vaart 3767 punten

Inmiddels zijn de klaverjassers op vrijdag 18 april voor 
het laatst in actie geweest. 
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Motoriek getest 
bij pittig trainings-
weekend A-selectie 
Voor het tweede seizoen op rij heeft de A-selectie in de 
winterstop een trainingsweekend gehad in Vollenhove. Een 
uiterst sportief weekend, dat toch zeker ook veel gezelligheid 
kende.  

Omstreeks half 7 in de vrijdagavond kon iedereen aanschuiven 
op de accommodatie om van Koos zijn kookkwaliteiten te genie-
ten. Na een goede pot nasi konden de spullen gepakt worden en 
werd er naar VHK getrokken in het nabijgelegen Sint Janskloos-
ter. Daar werd een fanatieke training afgelegd. Terug op het ver-
blijf gaf trainer Herman Verrips elke speler persoonlijke feedback. 
Zowel ieders kwaliteiten als verbeterpunten werden kritisch tegen 
het licht gehouden. Daarbij werd teruggeblikt op de afgelopen 
seizoenshelft en werd er ook vooruitgekeken. Hierna was het tijd 
voor wat ontspanning, met behulp van wat gerstenat.

De zaterdagochtend kwam Herman in hoogsteigen persoon 
iedereen van zijn bed lichten. Na een vrij uurtje werden de voet-
balspullen gepakt en vertrok het circus weer naar VHK.  Daar 
stond een lunch klaar, wat reden was voor sommige spelers om 
opbouwende kritiek aan onze eigen Koos te geven. Na een heer-
lijke lunch werd een oefenpot gespeeld tegen 3e klasser VHK. De 
eerste helft vormde het onwaarschijnlijk slechte weer de grootste 
tegenstander, waarna Siveo in de tweede helft wel zijn macht 
toonde. Ondanks de kansen aan Siveo-zijde, werd het verschil 
niet uitgedrukt in goals en bleef de brillenstand overeind. 
Daarna was het tijd voor de nodige ontspanning, dit begon met 
een indoor-BBQ en daarna bowlen. Koos liet met behulp van 
Lianne weer eens zien wat hij in huis had en stond te presteren 
achter de grill. Na het bowlen, waar Sjoerd Blonk piekte met een 
score van 173, werd er ‘nageborreld’ in de plaatselijke kroeg in 
Vollenhove. 

De zondag werd opnieuw begonnen met een ontbijt, echter had-
den sommige helaas niet de klok gelijk staan. Dit werd éénmalig 
door de vingers gezien. Na alle spullen gepakt te hebben en 
Vollenhove te hebben uitgezwaaid werd er als slotstuk nog een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen 2e klasser SC Emmeloord, die 
met een mix van het hoofd- en reserveteam speelden. De mo-
toriek was helaas nog niet juist afgestemd/opgewarmd en na 60 
minuten keken we tegen een 2 - 0 achterstand aan. Dit werd door 
Stef Kuijer en Erik Verlaan gelijkgetrokken tot 2 - 2. 
Al met al kijkt men terug op een zeer sportief en gezellig trai-
ningsweekend!

Mike Voorend
 



10 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 1 11SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 1

Voor dit Siveo Nieuws nodigde ik 
Marileen de Leeuw uit om eens een 
babbeltje mee te maken. Elke week 
is zij met veel verschillende dingen 
bezig voor ons cluppie!

Marileen is geboren op 9 april 1995 op de 
Dwarsweg in Zegveld. Na de basisschool 
en het middelbaar onderwijs besloot 
ze het Sportcollege in Utrecht te gaan 
volgen, een ROC opleiding voor sport en 
beweging.
Het 1e jaar is een orientatiejaar, een alge-
meen jaar, alle sporten komen een beetje 
aan de orde.
In het 2e jaar koos Marileen als speci-
aliteit zwemmen, waar ze haar ervaring  
opdeed in het zwembad van Nieuwkoop 
en pupillentrainer, de stage hiervan deed 
ze bij ons geel-blauwe cluppie onder 
begeleiding van Peter de Jong.
Nu is ze bezig met afronden en gaat ze 
haar eindscriptie schrijven over het on-
derwerp:  BOS, buurt onderwijs sport, dan 
moeten we denken aan bv. Schoolgym 
vertelt Marileen. Hiervoor doet ze haar 
stage op de Jorai in Zegveld.
Als ze deze opleiding heeft afgerond 
hoopt ze een baan te vinden die sport 
gerelateerd is of iets in de buitenschoolse 
opvang. Het nadeel hiervan is dat er maar 
weinig uren te maken zijn en tja daar kan 
de “kachel niet van roken”.
Maar wie weet... en anders misschien 
toch nog een andere opleiding gaan vol-
gen bv in de horeca.
Nu is ze ook regelmatig werkzaam in deze 
branche... bij cafe “De Halve Maan” die 
zo als het er nu uitziet haar deuren weer 
opent per 1 mei a.s.

Marileen begon met voetballen bij Siveo in 
de meisjes B, zij was toen 12 jaar. Eigen-
lijk heb ik door het schoolvoetbaltoernooi 
interesse gekregen in het “spelletje”. Rien 
Woerde was toen onze begeleider. Verder 
speelde  o.a. Sigrid Klein, Simone van der 
Wind, Denise Groenendijk en Ramone 
Vianen in dit team. Zij behaalde hiermee 
ook het kampioenschap!
Na de B ging ze over naar de “Vrouwen”, 
Zij begon als keepster maar daar kon ik 
te weinig energie in kwijt vertelt Marileen, 
ook kwam Lianne weer terug en van die 
tijd af ben ik 2e keepster en ben verder 
inzetbaar op diverse posities. Speel ei-
genlijk wel overal: op ‘t middenveld, spits 
of verdediging.
Het leeft best wel, het “Vrouwenvoetbal” 
bij Siveo, we hebben èèn seniorenteam 
en 2 meidenteams. Verder traint er elke 
woensdag een veteranenteam van 30-40 
jaar. Dat er maar 1x in de week getraind 
wordt door de dames vindt ze best jam-
mer maar vrouwen hebben schijnbaar 
andere prioriteiten dan voetbal.

De teamuitjes zijn altijd reuzegezellig, 
karten en poldersporten bij de meisjes B 
en weekendjes weg met de dames. Dit 
jaar staan een paar daagjes Zeeland op 
de planning.
Ook met het training geven is ze actief: 
elke week probeert ze onze F1, E1 en E2 
de kneepjes van het spel bij te brengen, 
samen met Martin Hoogerbrugge geeft ze 
ook nog keeperstraining.

Een heel ander hoofdstuk is wel haar 
interesse voor het leiding geven in een 
wedstrijd. Dit jaar deed ze de zoge-

noemde BOS-cursus. Een gedeelte van 
deze cursus is theorie, 8 cursusavonden 
en  3 stage wedstrijden. Na een positief 
beoordeelde stage wordt het geheel afge-
sloten door een theorie-examen. Donder-
dag 9 april zal zij het officiële diploma in 
ontvangst nemen en  mag zij zich KNVB 
scheidsrechter noemen, het verschil 
tussen KNVB en verenigingsarbiter is: 
de stages voor officiële scheids worden 
beoordeeld door de KNVB scheidsrechter 
en de verenigingsreferee door mensen 
van de club, bij ons wordt dit gedaan door 
bv. Bram, Rinus en Rien. 
Haar juniorentoets had zij al eerder ge-
haald.
Wat is er nu zo leuk aan fluiten vroeg ik 
haar, zo leuk kan het toch niet zijn met al 
dat commentaar wat je krijgt, in en van 
buiten het veld.
Het spelletje begeleiden is heel leuk, het 
spelletje op zichzelf is al geweldig en als 
je dat dan ook in goede banen kan leiden 
geeft dat een lekker gevoel!
Het liefst zou ze nog hogerop gaan maar 
dat is een lange en lastige weg maar 
wie weet..... Het is een ambitie maar niet 
noodzakelijk..  ook lijkt haar vrouwen 
leiden leuker dan mannen.
Of ze verder nog hobby’s heeft? Voetbal, 
heel veel voetbal, m’n motorrijbewijs halen 
en m’n vriendje Patrick.
Waarom ze gekozen heeft voor Siveo? Ze 
voetballen op zaterdag, da’s wel prettig en 
verder de sfeer en de dorpsgezelligheid. 
Iedereen kent elkaar wel en dat geeft een 
gevoel van saamhorigheid!

Margriet Vermeij

Vlnr:  Bram Angenent (aanstellen clubscheidsrechters), 
Brian Smit, David Vermeij, Marc Hageman, Marileen de 
Leeuw, Casper van Westerop, Lucas Vermeij, Jesse Baas, 
Dicky Bruijn en Rinus Hoogerbrugge (scheidsrechters 
coördinator).  Afwezig bij de uitreiking Demian Haring. 

Stratenvoetbal, 
weer voor iedereen !
Zaterdag 13 juni 2015 is het weer zover, het jaarlijkse stratenvoetbal, 
de 42e editie. Wij willen er weer een sportieve maar bovenal gezellige 
happening van maken. Met voor de jeugd ook weer de altijd span-
nende penaltyseries en ook een bijzonder muzikaal tintje vanaf de 
namiddag.
Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle stratenvertegenwoor-
digers benaderd en de lijst is compleet. Dat is belangrijk want deze 
mensen zijn toch een belangrijke schakel in de totale organisatie. Het 
aantal deelnemers hangt vaak af van hun enthousiaste inbreng en die 
is meestal groot. 

Houd dus in ieder geval 13 juni vrij. Allereerst om met jouw straat 
mee te doen met het stratenvoetbal (dat is echt belangrijker dan win-
nen). Neem eventueel ook een vriend, vriendin of collega mee om het 
zestal vol te maken. Maar zoek het niet in allemaal voetballers van 
buiten, want dat is zeker niet de bedoeling. En denk er nog eens aan 
dat er alleen op sportschoenen (dus geen voetbalschoenen) wordt 
gespeeld. Zie voor de straatvertegenwoordigers het affiche in dit 
blad.
 
We rekenen weer op een massale toestroom. 

Dick van den Hoeven 

EFFE EEN BABBELTJE MET 
MARILEEN DE LEEUW

DE 9 GESLAAGDEN VOOR DE BOS 
SCHEIDSRECHTERS CURSUS. 
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Zou Siveo over 10 dagen het jaar-
lijkse KNVB schoolvoetbaltoernooi 
kunnen organiseren was de vraag 
die Joost van der Horst kreeg van 
Rens Bogaard namens de Jorai. 
Zevenhoven heeft de organisatie 
op het laatste moment teruggeven 
en de kinderen zijn zeer teleurge-
steld als het niet doorgaat. 
Aan het toernooi zouden de vol-
gende scholen meedoen: Jorai uit 
Zegveld, St. Antonius uit Noorden, 
St. Nicolaas uit Nieuwveen, Jo-
hannes de Doper en De Zevenhof 
beiden uit Zevenhoven. 
 
Oei, dat moet ik even uitzoeken. Bram, 
kan Siveo open? Is er iemand in de kan-
tine? Marileen (loopt stage op de Jorai), 
kun jij enkele scheidsrechters regelen? 
Ton, kan jij ons als medewerker van de 
jeugdcommissie helpen op de middag zelf 
en de wedstrijden leiden?
Na wat rondbellen mag het organise-
ren van het schoolvoetbaltoernooi geen 
probleem zijn. Siveo en haar vrijwilligers 
droegen graag hun steentje bij. Joost 
draaide het speelschema in elkaar en 
printte dat uit op A3 papier. Dat hebben 
we op twee banners opgehangen in de 
kantine. Zo kon iedereen er makkelijk 
bij. De kleedkamers kregen hun spelers 
toegewezen, de velden werden klaar 
gemaakt en de dames Margriet en Corrine 
bemanden de bar.

Vanwege de stormachtige wind  besloten 
we om de wedstrijden op te delen in 2x 
7½ minuut en van helft te wisselen. Ieder 
team had zo gelijke kansen. Gelukkig 
bleef het wel droog.
Na iedereen via de microfoon welkom 
te hebben geheten, werd gestart met de 
eerste wedstrijden. Er werd centraal geflo-
ten zoals we ook met de jeugdtoernooien 
doen. Netjes op schema en duidelijk voor 
iedereen. De jongens speelde op een heel 
veld, de meisjes op ½ veld. 

Ik kan niet anders zeggen dat het een 
spannend toernooi was. Geen rare scores 
en veel strijd op de positieve manier zoals 
het hoort te gaan. Zeker zo leuk was dat 
het ook druk bezocht was door ouders 
en begeleiders. Het parkeerterrein was 
vol. Dat geeft het toernooi een sfeervolle 
uitstraling mee.

Het toernooi was tot op het eind span-
nend. De uiteindelijke winnaar kwam 
uit de laatste wedstrijden.  Zowel bij de 
jongens als de meisjes. Bij de meisjes 
speelde o.a. de Jorai mee.  We hebben 
dan ook omgeroepen om deze laatste 
wedstrijden allemaal toe te juichen. Het 
was bij de meisjes zo spannend dat uit-
eindelijk gekeken moest worden naar het 
reglement. De punten waren gelijk. Het 
onderling resultaat moest uitslag geven 
wie de winnaar was. Bij zowel de jongens 
als de meisjes is basisschool St. Antonius 

uit Noorden de winnaar van het toernooi 
geworden. 

Tijdens het toernooi heeft Siveo iedereen 
limonade gegeven en een visitekaartje 
afgegeven van goed gastheerschap. 
Namens de KNVB heeft iedere vrijwilliger 
een handdoek ontvangen met daarop 
de tekst SCHOOLVOETBALTOERNOOI 
2014-2015. De kinderen gingen naar huis 
met een welverdiend vaantje.

Iedereen bedankt voor de spontane inzet.

Ton van Westerop

Siveo regelt “effe” 
schoolvoetbaltoernooi  !!

STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
13 JUNI 2015De 42e editie!

VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR
Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn
van SIVEO en hoofdsponsor BOLTON Bouw bv. (www.boltonbouw.nl)
Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 13 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

Binnenkort komt men u vragen of u meedoet .....
Wees enthousiast en geef u op bij de vertegenwoordiger van uw straat;
Zie hieronder (met telefoonnummer). Was u niet thuis? Meld u dan zelf aan.....!!

HET WORDT WEER LEUK MET:
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON BOUW BV.
• APRÉS STRATENVOETBAL

Alexanderstraat: Jan Angenent (691190)
Beatrixstraat: Kevin Smit (691230)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Wim Frasa (692060)
Broeksloot: Wim Frasa (692060)
Clausstraat: Wilbert Kastelein (06-10646319)
De Haak:  Kevin van Veldhuizen (06-23529520)
Dorpsstraat:  Casper van Westerop (691774)  
Dwarsweg:  Ineke Bunnik (691480)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Madelon Wolmerstett  (06-10773552)
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Rien Woerde (691489)

Kastanjelaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Korensloot: Astrid Brak (691207)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Mariëlle Stolwijk (06-13904476) 
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (06-23993407)
Milandweg e.o.: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Molenweg: Marc/Ruud Hageman (560305)
Nieuwstraat: Hans van Eijk (06-20048749)
Nijverheidsbuurt (jeugd): Madelon Wolmerstett  (06-10773552)
Nijverheidsbuurt (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennart van Dam (691201)
Prunuslaan: René Hoogerbrugge (691916)
Rondweg: Ineke Bunnik (691480)
 

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!
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B-I-N-G-O
23 januari was er weer de jaarlijkse bingo-avond 
voor de C-, de D- en de E- teams. De hangtafels en de 
banken waren al snel bezet door de oudere teams, de 
jongere teams verdeelden zich over de gewone tafels.
De sfeer zat er goed in en al snel was iedereen zeer 
geconcentreerd met het spel bezig. Je kon een speld 
horen vallen tijdens het omroepen van de nummers!!!
Maar even later barstte het enthousiasme weer los 
over het wel of niet bingo hebben.
Het aantal goede bingo’s lag hoog, dus de prijzentafel 
raakte aan het eind van de avond wat uitgeput!   Ge-
lukkig kon iedereen met een kleinigheidje luidruchtig 
naar huis. 
Speciale dank gaat uit naar het speciale Siveo-bingo 
team Bernie en Joost. Door jullie was het weer een 
groot succes! 

Els van Dam

GEFELICITEERD
Onze gelukwensen gaan naar:
Annemarie Mosterd en Lucas Kreuger, met de geboorte van 
hun zoon Louk Levien op 13 februari 2015. Veel  geluk en 
voorspoed toegewenst vanuit het geel-blauwe cluppie. 

BERICHTEN VAN DE 
JEUGDCOMMISSIE
Samenstelling:
Voorzitter : Cora Loenen-Kastelein (06-12761558)
Leden : Arnold Beiboer (06-48287002)
Els van Dam (06-48738653)
Corné Kuijer (0348-692339)

Het seizoen is alweer over de helft. Zoals ieder jaar 
staan er aan het eind van het seizoen diverse activitei-
ten in de planning voor de jeugd:
24 mei slaapfeest voor de E, F en ME1
19 juni poldersporten voor de B, C, D, MB en MD
24 januari werd de jaarlijkse bingoavond georganiseerd 
voor de C,D,E + MD. Lees elders in dit blad het verslag.
We hebben veel zin in de voorbereidingen en hopen op 
veel aanmeldingen!!

Namens de jeugdcommissie,
Cora Loenen-Kastelein

GEBLESSEERD
Blessures blijven kleven aan het voetbal en zo ook 
binnen Siveo. Spelers die sinds kort uit de roulatie 
zijn voor een vermoedelijk wat langduriger periode 
zijn Dicky Bruin (problemen in bovenbeen en knie) en 
Daniël Voorend (eveneens knieproblemen). Een voor-
spoedig herstel toegewenst. 

De toernooien, naast de normale uitdagingen dit jaar een be-
hoorlijke extra uitdaging. Waar we normaal gesproken veel tijd 
steken in bellen, bevestigen, plotsklapse afzeggingen verwer-
ken, mailen, weer bellen om onze toernooien gevuld te krijgen, 
hadden we dit jaar te maken met een voor ons onaangename 
verrassing. De gemeente besloot het 2de veld te gaan opknap-
pen. Goed voor de club, slecht voor onze toernooiplanning. 
Alles moest op de schop. Menig reeds bevestigde tegenstan-
der moest teleurgesteld worden, evenals een aantal Siveo 
jeugdteams die dit jaar geen thuistoernooi zullen hebben. 
Tot nu toe resulteert e.e.a. in volgend toernooischema;

30 mei
Thuistoernooi Siveo D2 – Start 8.30 uur
Tegenstanders: Jonathan D13, Zoetermeer D9, Dios D8, 
DWO D11
Thuistoernooi Siveo MD2 – Start 11.20 uur
Tegenstanders: Jonathan MD2, RCL MD1, RKDES MD1, 
Dios MD1

6 juni
Thuistoernooi Siveo E3 – Start 8.30 uur
Tegenstanders: RVC E3, DSVP E8, Dios E17
Thuistoernooi Siveo F3 – Start 8.30 uur
Tegenstanders: RCL F11m, RKSV Blauw Zwart F7, 
Zevenhoven F3, Nieuwkoop F8
Thuistoernooi Siveo Pups samen met de Nieuwkoop Pups
Thuistoernooi Siveo D1 – Start 11.20 uur
Tegenstanders: Floreant D4, RKSV BlauwZwart D4, 
DSVP D6, Alphense boys D8

Uittoernooien
Siveo A1 bij NSV op 4 april
Siveo B1 bij Alphia op 30 mei
Siveo MB1 bij Zoetermeer op 23 mei
Siveo C1 bij DSVP op 23 mei
Siveo D2 bij RVC op 9 mei
Siveo E1 bij KDO op 4 april 
(1e prijs gepakt – zie ook verslag E1 in dit Siveo nieuws)
Siveo E1 bij DSVP op 23 mei
Siveo E2 bij Alphense Boys op 23 mei
Siveo F1 bij RVC op 9 mei
Siveo F2 bij RVC op 9 mei
Siveo F2 bij Linschoten op 23 mei

Maar zoals altijd, wijzigingen blijven mogelijk, check de site http://
www.siveo.nl/339/toernooien voor de meest actuele gegevens!
Volgend jaar hopen we voor ieder jeugdteam weer een thuistoer-
nooi te organiseren. Wil je als team graag nog een extra uittoer-
nooi, laat het ons weten via toernooicommissie@siveo.nl, meestal 
is het wel mogelijk om een team nog ergens in te schrijven.

De Toernooicommissie
Elbert Stoof, Ton Westerop, Bernie Beiboer

Toernooien, 
planning op de schop

 
STEF KUIJER 
SIVEO-TOPSCORER 
ALLERTIJDEN
Het gebeurde in de derby tegen Sportief. Stef Kuijer 
overtroefde Siveo-icoon Gijs Breedijk in de topscorers-
positie allertijden van Siveo-1. Een unieke prestatie die 
nogal wat aandacht kreeg. Met name door het span-
doek dat zijn vrienden onthulden in een waar gordijn 
van rookbommetjes. 

Jarenlang voerde Gijs Breedijk de topscorersranglijst aan met 
groot machtsvertoon. Hij was rond de eeuwwisseling een andere 
Siveo-matador, Cees Methorst gepasseerd. Gijs kwam in zijn 368 
wedstrijden tot 155 goals; Cees kwam tot 118. Daarbij zij aan-
getekend dat Gijs Breedijk in 7 seizoenen met Siveo-1 in de 3e 
klasse heeft geacteerd. 

Stef Kuijer bereikte tegen Sportief in zijn 244e wedstrijd voor 
Siveo-1 zijn record. Hij scoorde in die match zijn 156e en 157e 
goal. Een heel knappe prestatie die moeilijk te evenaren lijkt. 
Maar niet vergeten:  het blijft een teamprestatie. En die is ook niet 
gering. Onze vlaggendragers bleven sedert 22 november 2014 
maandenlang ongeslagen. 

Dick van den Hoeven 

Hoe kwamen Gijs en 
Stef tot hun aantal?
Het is aardig om te zien hoe Gijs en Stef tot 
hun unieke prestatie zijn gekomen. De vetge-
drukte seizoenen kwam Siveo-1 uit in de 3e 
klasse. Ook speelden Gijs en Stef nog één 
seizoen samen in de hoofdmacht, en wel in 
de 3e klasse. 

SCOORDERS 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

SIVEO 1 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Gijs Breedijk,  155 4 3 2 4 6 2 26 16 20 17 8 7 4 15 9 6 4 2                       

Stef Kuijer 157                                   5 7 10 2 15 8 7 16 18 11 24  34 
	  

Even aanzetten tot het “moment van de wedstrijd”. En dan scoort 
Stef al kappend en draaiend zijn 156e goal. Een hele rits verdedi-
gers ligt er verslagen bij.

Stef te midden van zijn teamgenoten.
Achter vlnr: Herman Verrips (hoofdcoach), Erik Streng, Bastiaan Brak, Stef Kuijer, 
Martijn Verlaan, Erik Verlaan, Perry Voorend, Jan Groenendijk (leider) en André 
Voorend (grensrechter).
Voor vlnr: Danny Groenendijk, Patrick de Jong, Jasper de Kruijf, Gert Jan Brak, Ivo 
de Boggende, Frank van der Vaart, Otto Immerzeel (pupil van de week) en Koos 
Jansen (verzorger). Op de foto ontbreekt Maico van Moorselaar.
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Wederom onder leiding  van Ron Baas 
en Peter de jong (inmiddels ca. 7 jaar 
samen) wordt geprobeerd de jongens 
in hun laatste jeugdjaren nog het een 
en ander bij te brengen voordat ze naar 
de senioren gaan. Na het kampioen-
schap vorig seizoen in de 3e klasse 
zijn we met ca. 6 nieuwe spelers aan 
de bekercompetitie in de 2e  klasse 
begonnen. Met 1 gelijkspel in 7 wed-
strijden was dit  een duidelijk iets te 
hoog niveau voor ons. In de competitie 
werden we wederom in een 2e klasse 
ingedeeld, wat meteen een 0-8 neder-
laag in de openingswedstrijd ople-
verde. Sindsdien zijn we achteruit gaan 
hangen met zo’n 7 spelers in een ver-
dedigende rol en 3 spitsen, die samen 
moeten proberen via uitvallen onze 
goals te maken. De volgende wedstrij-
den leverden minder tegengoals op, 
maar waren we voetballend veelal de 
mindere. De 4e wedstrijd tegen Ber-
gambacht leverde de eerste 3 punten 
op. Wat vooral opvalt is de wisselvallig-
heid. Heel goede momenten met prima 
veldspel worden afgewisseld met knul-
lig en onnodig balverlies, of we geven 
de tegenstander veel te veel ruimte om 
te voetballen. Elke wedstrijd moet er 
weer voluit met zijn allen inzet getoond 
worden om zelf aan voetballen toe te 
komen. Inmiddels hebben we 4 keer 
gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld.
Het verschil tussen de training en de 
wedstrijd is bij sommige spelers opval-
lend. Durf acties juist in de wedstrijden 
te maken, daar moet het gebeuren. 

Voor de D2 was het best spannend om 
dit jaar in de D te gaan spelen. De E1 
was vorig seizoen kampioen geworden 
en dan is het nog maar de vraag hoe 
het gaat op zo’n groot veld.

Gelukkig kwamen er een paar spelers 
uit de “oude” D2 die al wel ervaring 
hadden op een heel veld.
Bij de start van het seizoen had de D2 
geen enkel probleem met de nieuwe 
team samenstelling en een opstelling 
met vaste posities. De jongens kon-
den een aantal wedstrijden direct in 
winst omzetten en hadden soms alleen 
moeite met tegenstanders die letterlijk 
2 koppen groter waren.
Door de goede resultaten werd de D2 
direct twee klassen hoger ingedeeld, 
waardoor het toch allemaal wat zwaar-
der werd.

In de competitie is de D2 een goede 
middenmoter die regelmatig een beetje 
omhoog kijkt. Het wordt de tegenstan-
ders erg moeilijk gemaakt en regelma-
tig worden wedstrijden gewonnen. Na 
de winterstop heeft bij de D2 echter 
de pechvogel toegeslagen. Door een 
aantal (langdurige) blessures en ziekte 
heeft de D2 nog geen enkele keer in 
de vertrouwde samenstelling kunnen 
spelen. Hierdoor zijn helaas een paar 
wedstrijden onnodig verloren.
Gelukkig geven de jongens van de D2 
niet snel op en blijven ze strijden tot 
het laatste fluitsignaal.

Door van jezelf elke training en wed-
strijd een prestatie te vragen ga je  op 
een gegeven moment steeds vaker de 
juiste keuzes in het veld maken en dus 
beter voetballen.
 
Dit seizoen spelen we met de volgende 
toppers in spe.

Daniel:
Tegenwoordig student in Delft. Komt na 
een zware studieweek op zaterdag een 
wedstrijdje keepen. Kan helaas niet trai-
nen, zou anders bij de top 3 keepers van 
Siveo kunnen komen. Was voorheen goed 
in punten pakken, tegenwoordig ook goed 
in pinten pakken.

Kevin:
Meestal links of rechtsback. Weet door 
zijn inzicht menig buitenspeler goed af te 
stoppen, mits niet te veel ruimte achter 
zich. Heeft een goede (trap)techniek. Kan 
over een jaar in Siveo 1 of 2 staan, als…!

Remco:
Onze linksback met dispensatie. Vorig 
seizoen top gepresteerd, maar kan helaas 
die lijn dit jaar niet doortrekken. Heeft de 
capaciteit om een spits helemaal uit de 
wedstrijd te spelen, maar dit vraagt wel 
concentratie en conditie.

Jelle:
Linksbenig en een aantal wedstrijden 
laatste man nu. Moet nog wat wennen 
aan het coachen en mag 1:1 wat meedo-

Vincent Broer
Rechterspits: is altijd scherp op een kee-
per die de bal los laat. Hij heeft op deze 
manier al een paar doelpunten gemaakt

Mark Bruijn
Links of rechts op het middenveld. Neemt 
op het middenveld nog wel eens een te-
genstander mee... Kan zelf goed incasse-
ren en geeft nooit op. Hij legt alle corners 
midden voor het doel.

Jeroen Frasa
Enthousiast, een harde werker en een 
echte doorzetter, wil op alle plaatsen tege-
lijk zijn. Vergeet hierdoor wel eens de bal 
op tijd te passen.

Stan van den Hoeven
Linker spits. Hij wil graag een tegenstan-
der door zijn benen spelen. Veel tegen-
standers hebben zich al vergist in zijn 
lengte.

Lex Hoogeveen
Spits. Hij kan uit de moeilijkste hoeken de 
mooiste doelpunten maken. Uit makkelijke 
posities wordt ook wel eens gemist....

Brian Koot
Een trouwe verdediger die zich vastbijt in 
zijn tegenstander.

Bart Lagerweij
Een linkspoot die achterin zijn mannetje 
staat. Kan met zijn linkerbeen het spel 
direct weer naar voren verplaatsen.

genlozer worden. Fijne techniek en trap. 
Ga meer initiatief nemen, dan zou je bij de 
selectie aan kunnen sluiten.

Matthijs:
Gretige mandekker. Meestal voorstopper 
en wil overal invliegen. Moet nog werken 
aan het juiste moment van het duel aan-
gaan en na balverovering de vervolgpass. 
Hou deze instelling, dan kan het alleen 
maar beter worden.

David:
Voor niets en niemand bang. Is na een 
jaar blessureleed weer op de goede weg. 
Moet elke training en wedstrijd leren van 
de spelsituaties en daar straks zijn voor-
deel mee doen. Volgend jaar een topper 
in de A?

Pim:
Eigenlijk nog B speler, maar houdt zich 
goed staande in de A. Kan op meerdere 
plaatsen spelen, mede daardoor is het 
misschien wat moeilijker een bepaald 
niveau vast te houden. Nu van elke positie 
de goede dingen samenvoegen, dan ben 
je volgend jaar een van de dragende A 
spelers.

Marc:
Mid mid in de A. Wordt alleen maar beter. 
Investeert elke wedstrijd en training in 
zichzelf door altijd voluit te gaan en dat 
zie je terug in prestaties. Goed schot en 
fysiek sterk, daar kan je meer gebruik van 
maken. Ga zo door.

Brian:
Zit vol energie en wil dolgraag voetballen, 
maar vanwege zijn handicap is het soms 
frustrerend dat dingen niet lukken. Hij blijft 
het voetballen erg leuk vinden en moet 
het ook zeker blijven doen. Speelt aan de 
rechterkant, waar hij het voor zijn tegen-
stander meestal  erg lastig maakt.

Jasper:
Meestal buitenste middenvelder of bui-
tenspeler. Kan op trainingen regelmatig 
iedereen het bos in sturen met bijna on-
navolgbare acties. Elke wedstrijd gaan we 
er weer goed voor zitten, maar….
Misschien komt alles eruit in de senioren!

Jeremey:
Heeft een aantal keren bij afwezigheid 
van Daniel zeer verdienstekijk gekeept. 
Wil graag in de spits staan, maar heeft 
door zeer weinig trainen en afwezigheid 
op zaterdagen dit seizoen niet  laten zien 
wat ie kan. Begin eens met 2x trainen 
per week, dan ben je volgend seizoen 
onhoudbaar voor iedere verdediger.

Yourit:
Buitenspeler met vlammend schot. Moet 
vooral nog verbeteren in de passeerbe-
weging en slim spelen (leer je ook door 
ervaring). Heeft helaas al een hele tijd 
een meniscus blessure (operatie volgt) en 
kan daardoor maar 1x trainen en halve 
wedstrijden spelen.

Max:
Voorheen altijd middenvelder, maar 
dit jaar vanwege de speelwijze voorin. 
Heeft acties en snelheid en blijft constant 
gevaarlijk. Helaas heeft Max het hele sei-
zoen al hamstring klachten en nu ook nog 
een meniscus blessure. Kan misschien 
volgend jaar (blessurevrij) zijn kans in de 
selectie pakken. 

Luuk:
Spits. Is voor elke tegenstander lastig. 
Heeft actie en snelheid in huis. Leren niet 
te blijven hangen in gebeurde dingen, 
maar fris zijn voor de volgende actie. 
Wees niet te snel tevreden.
Toekomst: FIFA 2019 Luuk Blonk?

Al met al een leuke groep positief inge-
stelde spelers die ook naast het voetbal 
met elkaar omgaan.
Het zou mooi zijn als we de jongens ook 
in de toekomst als speler of in andere 
functie nog geruime tijd bij Siveo zullen 
tegenkomen. Succes mannen.

Peter de Jong

 
Siveo A1 blijft knokken voor de punten.

 
Siveo-D2 blijft strijdbaar
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Damian Plomp
Centrale man achterin die de juiste mo-
menten kiest om naar voren te gaan

Damian Sangers
Vertrouwde sluitpost die al veel belang-
rijke reddingen heeft verricht.

Floris Verburg
Laatste man die sneller is dan alle kleine- 
en grote tegenstanders.

Noah Verweij
Te vinden op het linker- of rechter mid-
denveld. De man met de beste sliding van 
alle D-jeugd.

Ricardo Würsten
De motor op het middenveld. Hij wil het 
liefst 3 wedstrijden achter elkaar spelen 
en daarna bij het 1e kijken.

Wim Frasa.

Elke enthousiaste E1 volger weet het, 
dit was niet het makkelijkste seizoen 
voor deze ploeg. In de bekercompetitie 
handhaafden we ons redelijk met een 
goede 4e plaats, maar in de competitie 
waren we lange tijd de rode lantaarn-
drager en kunnen we pas de laatste 
weken weer naar beneden kijken (om-
dat er eindelijk wat onder ons is). Wat 
fragmenten uit eerdere wedstrijdversla-
gen geven de moeilijke periode weer;

Zwammerdam uit – 27 september
… Tenminste wij dachten dat ze er klaar 
voor waren. Na een paar minuten bleek 
dat er wat dromerige, slaperige, slappe 
happen in het veld stonden. En ja, die 
hadden een geel shirt aan. De goals vlo-
gen ons om de oren. Voor rust al 5 tegen. 
Siveo E1 onwaardig. Natuurlijk zeiden 
we in de rust tegen elkaar, dit moet beter, 
duels winnen, kom op, pak ze...bla bla bla 
bal... enz zz zzZzzz ze snurkten gewoon 
weer verder....

Nieuwkoop uit – 11 oktober
… Na deze goal ging echter alle concen-
tratie overboord. Onze linkerspits zwalkte 
rond tussen onze centrale verdediger 
en onze rechtsback. De rechtsback zelf 
vertoonde overtuigende tekenen van een 
stukje slaapwandelen. Onze rechtsbuiten 
liep met een lichte blessure wat strompe-
lend rond en de rest…

Nicolaas Boys thuis – 28 maart
We begonnen wat slap aan de wedstrijd 
en waar mogelijk werd dat gedurende de 
eerste helft slapper en slapper, hetgeen 
dan ook uiteraard in verdiende goals...  
ja goals ... resulteerde van Nicolaas 
Boys. Tegen de onderste gaven wij in 25 
minuten, tussen neus en lippen door, in 
een poep en een zucht, zomaar ff 3 goals 
weg. Rust.
Nou, dat was geen rustige rust... de coa-
ches waren laaiend....  gelachen werd er 
niet in de rust... 
Duidelijk werd wel dat er wat anders 
moest. Met zo’n instelling win je nog niet 
van de 1e jaars pups van voetbalclub 
HBOK (het begon op klompen).

Toernooi bij KDO – 4 april
Gelukkig diende zich een schitterende 
kans aan om het seizoen te redden. 
We konden nog een prijs pakken. Het 
groots opgezette WA Verlaan toernooi bij 
voetbalclub KDO stond voor 4 april op 
het programma. Vol goede moed reisden 
we (zonder Onno, had andere verplichtin-
gen) af naar De Kwakel. Kleedkamer 11 
was vandaag de onze. Op veld 3 moest 
het gebeuren. Eerste wedstrijd tegen de 
mannetjes van HSV ’69. Zoals wel vaker 
begonnen we lekker slap en gaven we 
na een minuut of 10 een goal weg. Ook 
misten we een aantal goede kansen op 
de 1-1 en begonnen we dit toernooi dus 

met een nederlaag. Terug naar kleedka-
mer 11. Koppen weer bij elkaar. Willen we 
zo een toernooi spelen of willen we iets 
winnen?… willen we een prijs pakken?…. 
Of maakt het allemaal niets uit? De knop 
ging om en de welbekende oergeluiden 
klonken uit de kleedkamer – Wroahjaa 
WE KUNNEN HET!!!!

En ja hoor, ze gingen er weer voor. Vol-
gende tegenstander Kagia. Al na enkele 
minuten wist Dawid het net te vinden. Een 
mooie splijtende pass van Marnix werd 
door hem afgerond en de 1-0 was een 
feit.  Ook de tweede goal nam Dawid voor 
zijn rekening. 2-0. In de pocket dachten 
we, maar Kagia kwam toch nog sterk 
terug, met een 2-1 en zelfs 2-2. Dat was 
niet de bedoeling en zekers niet nodig. 
Siveo zette weer aan en gelukkig werden 
we beloond. Weer was het Dawid die het 
doel wist te vinden en de 3-2 realiseerde. 
Kort daarop volgde de mooiste goal van 
de wedstrijd. Marnix zette een een-twee 
op met Stijn, die hij zelf mooi afrondde 
met een gemikt schot over de keeper. 4-2 
in 20 minuutjes. Lekker jongens. En zeker 
ook qua veldspel een stuk leuker om te 
kijken. 

Op naar de verdiende limonade en voor-
bereiden op die o zo belangrijke laatste 
pot. Tegen thuisploeg KDO, dan weet je 
dat het niet makkelijk wordt, zouden we in 
het hol van de leeuw, de punten kunnen 
pakken? De 8ste man schaarde zich dui-
delijk achter de thuisclub en wij stroopten 
de mouwen maar eens goed op. We 
begonnen goed. Misten een behoorlijke 
kans, maar wisten dankzij toernooitopsco-
rer Dawid toch op 1-0 te komen. Tjakka! 
Echter helemaal afmaken deden we het 
niet. Hoewel we echt de betere ploeg 
waren, scoorden we niet meer. Kansjes 
werden niet afgemaakt en dan blijft het 
toch billen knijpen met een hartslag van 
rond de 180…. Oefff nog een corner voor 
KDO…. Net naast….. prachtige redding 
Niels…. schot goed geblokt Job…  lekker 
weggewerkt Jep…. uitstekend ingegrepen 
Otto…. Wat waren we blij toen het eind-
signaal klonk. 

En nu brak de lange periode van wach-
ten aan. Nergens stond aangegeven wat 
de andere teams hadden gedaan. We 
hadden vermoedens, maar we wisten 
het niet zeker. Waren de 2 overwinnin-
gen genoeg? Was ons doelsaldo goed 

genoeg? Op naar de organisatie….  “eerst 
douchen, om 2 uur de uitslag’…. Dus dou-
chen dan maar, vervolgens ijsberen, na-
gelbijten, nog meer ijsberen, voetbalwed-
strijdje met een aa-flesje, toch maar weer 
nagelbijten en eindelijk was het 2 uur. De 
E1 propte zich de overvolle kantine in en 
wist een plek in de buurt van de bekers te 
veroveren. Na de uitreikingen van poule 
8 tot en met 6, was eindelijk poule 5 aan 
de beurt. Op de 4de plaats… niet Siveo… 
op de 3 de plaats … niet Siveo…. Op de 
2de plaats… ooo oee spannend….. NIET 
Siveo!…. Op de 1e plaats SIVEO E1… 
Aanvoerder Stijn sprong over de tafel 
heen. De Kwakelse bekeruitreikster stond 
in de mensen/kindermassa te zoeken 
naar een vertegenwoordiging van Siveo… 
maar Stijn stond al naast haar. Onder luid 
gejuich werd de beker in ontvangst geno-
men. Stijn klom weer terug en stortte zich 
in de ongekende, heftige en zeker niet 
ongevaarlijke E1 groepsknuffel. Geluk-
kig kwam iedereen daar ook goed uit en 
verlieten we juichend het complex.

Schitterend toernooi. Seizoen gered.

Bernie Beiboer

E1 geeft moeizaam seizoen glans.

Staand vlnr: Martijn Verlaan, Job Pak, Otto Immerzeel, Marnix Blon en  Bernie Beiboer
Zittend vlnr: Dawid Gasior, Niels Muit, Stijn Stolwijk, en Jesper Beiboer
Op de foto ontbreekt: Onno Verdouw
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U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt. Bij inlevering 

van een volle spaarkaart (10 spaarzegels) ontvangt u korting op één  

bedrukte voetbal. OP = OP.

9 
95

29 
95 ..

Spaar binnenkort voor korting 

op unieke S.V. Siveo ballen!

Bremmer

Geldig vanaf 26 januari 2014

Van iedere verkochte 

voetbal doneert 

CoopCompact Bremmer 

1 euro aan S.V. Siveo!
Graag stellen wij het dreamteam in de 
dop aan jullie voor. De E2 een enthou-
siaste groep vrolijke en goed voetbal-
lende vrienden, die al een aantal jaren 
met elkaar samenspelen. Na een wat 
wisselvallig begin van de competitie 
spelen we de laatste tijd prima voet-
bal met goede resultaten. Tegen de 
hoog geplaatste teams hebben we veel 
punten gehaald, met een enorme inzet 
en fantastisch samenspel.  Dit niveau 
hebben we weten vast te houden, waar-
door we moeilijk zijn te verslaan. Wat 
een teamspirit!
 
Iedere week kunnen we, zeker één helft, 
genieten van een fantastische keeper, 
Tibbe, die zich als voetballer en keeper 
laat horen als een geboren leider in het 
veld. Een keeper die punten voor het 
team pakt!
In de verdediging hebben we Maico, de 
man die waarschijnlijk het hardste schot 
van Siveo gaat krijgen, die nu al een 
fantastisch inzicht van achteruit heeft en 
de onverzettelijke, snelle Marijn die alle 
tegenaanvallen ongedaan maakt. Bij het 
oppikken van de bal steekt hij met gemak 

het hele veld over richting vijandelijk doel!
Op het middenveld de stofzuiger Mike, al-
tijd op de juiste plek, die de laatste tijd ook 
zijn doelpuntjes meepikt. En niet geheel 
onbelangrijk, hij zorgt voor de lach op ie-
ders gezicht in de kleedkamer!  De sterke 
Luuk, waar de bal niet van de schoen is 
te krijgen en die de bal altijd bij de juiste 
mensen in de schoenen weet te plaatsen. 
Lijkt me iemand worden met veel rust aan 
de bal en een fabelachtige techniek.
Motor en verbinding tussen verdediging 
en aanval Fabièn, die met zijn loopver-
mogen veel gaatjes dichtloopt. Straalt 
onoverwinnelijkheid uit en gaat iedere 
week tot het gaatje!

Voor in de punt speelt Sem, het slangen-
mens, die onzichtbaar met snelheid langs 
iedere tegenstander weet te glippen en 
die vanuit alle hoeken de bal altijd tussen 
de palen weet te krijgen! Hij weet nu al 
mooie loopacties te maken waardoor 
medespelers vrij komen. Zo vormt hij een 
levensgevaarlijk duo, met Dawid. Het 
talent met de mooie acties en een echt 
neusje voor doelpunten. Weet zichzelf en 
medespelers vrij voor het doel te zetten. 

Ontwijkt tackels als de beste en kan slecht 
tegen zijn verlies.

Wekelijks worden deze kanjers met veel 
plezier begeleid door John en Lucas die 
de jongens steeds meer proberen bij te 
brengen, wat ook wordt opgepikt, want 
deze mannen willen maar 1 ding en dat is 
winnen!

Hun peptalk voor de wedstrijd is:
Banaan, banaan, banaan, we gaan er 
tegenaan!

Meloen, meloen, meloen we worden 
kampioen!

Leiders Lucas en John

 
E2, Toppers in voetbal!
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Tel: 0348-416622
Fax: 0348-420369
Mob: 0620757425
Email: karin@gosport.nl
www.gosport.nl
 
Teamkleding nodig? 
Vraag vandaag nog een offerte aan!
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

Kleding met iets 
van Siveo
Regelmatig komen er vragen of we iets 
kunnen regelen met het bedrukken van 
kleding. Het gaat dan om bv. een baby-
rompertje met Siveo logo of een zakdoek 
met de tekst “Trouw Aan Geel-Blauw”. 
De aantallen zijn vaak te klein om dit als 
club te doen. We hebben daarom contact 
gezocht met Arjan van Habbes Borduur-
studio van de Hoofdweg. Hij kan voor 
bedrukking zorgen en als jonge onderne-
mer timmert hij goed aan de weg. Arjan 
vond het gelijk een leuk idee en met onze 
logo’s, kan hij goed uit te voeten. Wilt u 
dus iets op uw kleding of iemand een ple-
zier doen met een uniek cadeau dan kunt 
u aankloppen bij Arjan. 

Zijn gegevens en informatie staan op 
ww.arjanhj.wix.com/habbesborduurstudio.

 
SIVEO viert 
55 jarig bestaan 
Het 11e lustrum van SIVEO werd op zaterdagavond 28 maart 
gevierd met een grote SIVEO quiz en feestavond in de kan-
tine van de club. .  

“Het was een beregezellig feest”, aldus een lid van de activitei-
tencommissie. Al om 20.30 uur liep de kantine van de voetbalver-
eniging vol met trotse geel-blauwen. Deze sporters en supporters 
van de club hadden zich goed aan de dresscode gehouden. In 
geel-blauwe outfit kwamen zij aan in de club kleuren  versierde 
kantine.

De avond werd afgetrapt met de grote SIVEO quiz. De quizvra-
gen waren samengesteld uit 55 jaar historie voorzien van mooi 
beeldmateriaal.  Eric van den Hoeven had het initiatief en de tijd 
genomen om op een power-point deze quiz voor te bereiden. 
De vragen waren niet al te makkelijk. Al bij de eerste vraag ging 
iedereen de mist in. De vraag op welke dag precies de voetbal 
club opgericht was bleek toch niet helemaal paraat. Gelukkig was 
deze vraag om er in te komen en bleken de daarop volgende 
vragen beter te behappen voor de aanwezigen. Jurn van den 
Hoeven mocht zich uiteindelijk, na een afvalrace via petje op/
petje af,  de SIVEO kenner van de avond noemen. Er was een 
passende prijs bedacht. Het kratje bier wat hij in ontvangst mocht 
nemen viel dan ook in goede aarde.

Het grote scherm werd aangezet om nog wat beelden van het 
Nederlands elftal tegen Turkije te brengen. De late goal van het 
Nationale team kleurde de avond even oranje, maar daarna ging 
het feest dan toch echt los. De DJ liet horen waar hij voor inge-
huurd was. Opzwepende muziek werd gestart, de bar geopend, 
dus alle ingrediënten om  onze geel- blauwen  in beweging te 
brengen. De SIVEO-massa liet zoals bij elk feest zien dat zo’n 
avond wel aan hen besteed was. Het feest ging door tot in de 
vroege uurtjes. Hetwerd voor velen een korte nacht, geholpen 
door de zomertijd dat die nacht in ging. Al met al een geslaagd 
feest. We zullen er weer even op moeten teren. Het volgende 
jubileum is ten slotte over 5 jaar.

De activiteitencommissie
Wendy
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